
"Landleven Fietstocht zondag 15 
september in De Lutte"

Agenda
24 Aug Plexat mixtoernooi
25 Aug Zomerconcert DLM
03 Sep  KBO; Fietstocht 
06 Sep  KBO; Bezoek Grolsch
10 Sep  Zij-actief; nieuw seizoen
13 Sep  KBO; Klootschieten
18 Sep  Ouderenuistapje
21 Sep  Nazomerconcert
25 Sep  Zij-actief; Regio ledenavond
15 Okt  Zij-actief; Ter Keurs 

Verloren in Beuningen/De Lutte: 
Politie portofoon (Zie Foto).
Eigenaar wil hem graag terug. 

Losser112 @losser112

Twitter

"Zondag 25 augustus, zomercon-
cert van De Lutter Muzikanten"

" Luutke on tour in... Zuid-Afrika " 

"Bingo avond; opening van het 
seizoen voor zij-actief"

"Gevonden aan de pastoor Geer-
dinkstraat "

" De Lutte werd ontdekt als een 
rustig landelijk gebied "

Uitgave 12 - van  24 Augustus t/m 13 September 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
24 Aug  SV De lutte; 10e PLEXAT-mixtoernooi, aansluitend feestavond
25 Aug  Zomerconcert De Lutter Muzikanten, vanaf 13:00 uur in het dorpshart
03 Sep  KBO; Fietstocht 
06 Sep KBO; Bezoek Grolsch
10 Sep Zij-actief; opening seizoen, 19.00 uur kerk en aansluitend Bingo
13 Sep KBO; Klootschieten in Beuningen
15 Sep Landleven Fietstocht VVV De Lutte
18 Sep Ouderenuitstapje - Meyerwerft
21 Sep Plechelmusharmonie; Nazomerconcert in het Lutterzand
25 Sep Zij-actief; Regio ledenavond bij hutten in Rossum, Aanvang 20.00 uur
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
20 Okt Plechelmusharmonie; Twentse cultuurtocht  
16 Nov  Heilig Vormsel; om 19.00 uur, door Vicaris Cornelissen
19 Nov Zij-actief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
10 Dec Zij-actief; kerststukje maken in de Vereeniging
17 Dec Zij-actief; adventsviering (opgave noodzakkelijk)
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie
2014
23 Jan Informatieavond 1e heilige Communie
22 Mrt Precetatieviering 1e heilige Communie
01 Jun 1e heilige Communie
29 Jun Herhalingsviering 1e heilige Communie

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122

Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.         0541-552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.   0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 13 loopt van 14 September t/m 4 Oktober kopie 
inleveren voor woensdag 4 September voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
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Zomerconcert De Lutter Muzikanten
Ook dit jaar verzorgen de De 
Lutter Muzikanten weer een 
gratis toegankelijk openlucht 
optreden in het centrum van De 
Lutte. Op zondag 25 augustus zal 
het dorpshart voor de gelegen-
heid worden omgebouwd tot 
één groot terras. Op het podium 
onder de karakteristieke bomen 
zullen De Lutter Muzikanten de 
toehoorders vanaf 13:00 uur 
trakteren op Egerländer, Böhmi-
sche en Moravische werken uit 
haar brede repertoire waarbij 
diverse polka's en walsen met 
zang worden uitgevoerd. Bij 
slecht weer zal het optreden geen doorgang vinden en wordt er getracht het concert te 
verplaatsen. Voor meer informatie over de kapel en de laatste stand van zaken omtrent 
het optreden: zie de website, www.luttermuzikanten.nl.

Gevonden voorwerpen
In de tweede helft van juli gevonden in de speeltuin aan de Tjaskermolen: 
2 jongensjassen. Deze hebben er zo'n anderhalve week onbeheerd gelegen. 
• gewatteerd vest-jack van Retour - Blauw-grijs-rood - maat 6 - naam Wes V. leesbaar.
• zomerjas van Mexx - Rood-wit-blauw- maat 5/6
Aan wie kunnen we deze teruggeven? Af te halen bij Rosmolen 31.

Wie is mij kwijtgeraakt? Ik werd gevonden aan de pastoor 
Geerdinkstraat, en word al bijna geadopteerd door de kindjes 
op nummer 17. Kom je me gauw weer halen?
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Kiek Es!
In juli hebben wij een groepsrondreis 
gemaakt door Zuid-Afrika. Een land 
met veel verschillende landschappen 
en culturen.
Vele bezienswaardigheden hebben 
wij bezocht, zoals het Krugerpark, 
Robbeneiland, Kaap de goede Hoop 
en Swaziland.
Ook zijn we naar een school ge-
weest, wat mij natuurlijk erg aan-
sprak. Het was een jongensschool 
waar speciaal geselecteerde 
leerlingen zaten. Dat kon varieren 
van goed kunnen sporten tot uitblin-
ken in wiskunde.
En om te zorgen dat er geen verschil 
in afkomst was, droeg men ook hier 
weer een schooluniform.
Groetjes,
Ria en Tonny Nijhuis

Begin juli ben ik op bezoek geweest bij oud in-
woonster van De Lutte, Ellis Segerink. Nichtje van 
Liesbeth en dochter van Ben uit de Merelstraat. 
Ellis woont al ruim 10 jaar op Mallorca. Daar runt 
ze een zeer goedlopende zaak: Casa Holanda, daar 
verkoopt ze meubelen, bloemen en decoratie die 
ze 2à3 keer per jaar inkoopt in Nederland. In mei 
en juni bediend ze zelfs heel Mallorca van asper-
ges, ook uit Holland.
Onlangs heeft ze nog een andere zaak geopend: 
Bar Grand Cafe, met pizza&pasta en spaanse kaart. 
Hier heeft ze ook in korte tijd een schitterende 
succesvolle zaak van gemaakt.
Ze is een zeer gedreven en succesvolle zakenvrouw 
hier op Mallorca. Ze zit met haar zaken in Lluc 
Major,  zo'n 40km van Palma.
Zelf woont Ellis in een klein bergdorpje met uit-
zicht over het prachtige Mallorca.

KIEK ES
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Ik bezoek haar daar regelmatig en hebben dan natuurlijk dikke pret met elkaar en klet-
sen heel wat af!
Mallorca is een prachtig eiland met veel groen en bergen. Je kunt er zelfs goed moun-
tainbiken(!).
Langs deze weg ook allemaal in De Lutte de groeten van Ellis!
Groeten van Jose Bossink.

Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen 
Kiek es is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/kiekesintluutke

Avond aan de Dinkel
Op zaterdag 21 september organi-
seert de Sint Plechelmus Harmonie 
i.s.m. Paviljoen ’t Lutterzand een 
'Avond aan de Dinkel'. Midden in 
het prachtige natuurschoon van 
het Lutterzand wordt u vanaf 20:00 
bij het paviljoen een avondvul-
lend programma voorgeschoteld. 
Naast het harmonieorkest zal de 
slagwerkgroep en een “afterparty 
band” met een aantal leden van 
onze muziekvereniging acte de 
présence geven. Door het orkest worden diverse werken uit verschillende muziekstijlen 
uitgevoerd. Een korte vogelvlucht door het programma leidt u langs Queen, Gloria Este-
fan, Frank Sinatra, Elvis, Jan Smit, Nick & Simon en Marco Borsato. Een aantal nummers 
wordt met zang uitgevoerd waarbij het orkest wordt ondersteund door een combo. Het 
gehele programma wordt omlijst door een aantal culturele acts. Kortom: Een avond die 
u gewoon niet mag missen! De toegang bedraagt  € 6,- en kaarten zijn vanaf 1 septem-
ber verkrijgbaar bij VVV De Lutte, Losser en Beuningen en Paviljoen ’t Lutterzand. Meer 
informatie is ook te vinden op de website, www.plechelmusharmonie.nl.

Mooiste terras van Overijssel trakteert appeltaart
Met bijna 900 stemmen wist Landgoedhotel De Wilmersberg in De Lutte de titel 'Mooi-
ste terras van Overijssel' in de wacht te slepen. De door RTV-Oost gestarte 'competitie' 
op facebook, alwaar de deelnemende en bezochte terrassen zoveel mogelijk 'likes' 
moesten zien te vergaren, kende een grote deelname. De Wilmersberg blijkt een grote 
gastenkring te hebben, maar meer nog een bijzonder netwerk op socialmedia. Nummer 
twee bij de uitverkiezing kreeg iets meer dan 600 stemmen. Alle terrassen werden door 
de reporters van RTV-Oost bezocht en er vond een life-uitzending plaats vanaf de terras-
sen.
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Landgoederen rond De Lutte
In de omgeving van De Lutte 
zijn diverse landgoederen 
gelegen waarvan de meesten 
zijn ontstaan in de 19e eeuw 
toen de Twentse industriëlen 
het platteland opzochten om 
hier te investeren en om er – 
al dan niet tijdelijk – te gaan 
wonen.  Voor die tijd was het 
grootgrondbezit in delen van 
Twente in handen van de adel 
( Twickel, Weldam, enz.)  en 
in onze omgeving het “geza-
menlijke” eigendom van de  

markes,  maar hierin kwam in de 19e eeuw verandering. De markes werden opgeheven 
en de gemeenschappelijke gronden  werden verdeeld  over de zgn. gewaarde erven 
danwel kwamen in de verkoop  en in die tijd ontdekten ook de Twentse textielfabrikan-
ten de mogelijkheden om in het  landelijke gebied van Twente te investeren. In Engeland 
en Duitsland had men gezien hoe daar fraaie parken en goede landbouwgronden waren 
aangelegd en daarom besloten de families als van Heek, ter Kuile, Blijdenstein, Jannink, 
ten Cate, Ledeboer, Stroink , Gelderman en anderen om niet alleen te investeren in hun 
fabrieken maar kochten zij ook 
veelal woeste gronden om deze 
te gaan ontginnen. Door een aan-
tal van deze textielfabrikanten 
werd de Nederlandsche Hei-
demaatschappij opgericht met 
als doel om de heidevelden te 
ontginnen en geschikt te maken 
voor de landbouw en op andere 
plaatsen werd begonnen met de 
aanplant van bossen.  Met veel 
energie en een vooruitziende blik 
begonnen de Twentse industri-
elen aan een veranderingsproces van het Twentse landschap waar we met z'n allen nu 
nog de vruchten van mogen plukken.    Maar dit proces is geleidelijk verlopen. Aanvan-
kelijk woonden de industriëlen in de steden en werden de door hen aangelegde buiten-
plaatsen maar tijdelijk bezocht bv. als zomerverblijf of als jachtonderkomen

KRONIEK  DE LUTTE

Villa "Egheria"  ± 1915

Villa "Het Duivendal" ± 1910
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Ook de omgeving van 
De Lutte werd – toen de 
verbindingswegen waren 
verbeterd – ontdekt als een 
rustig landelijk gebied waar 
fraaie landschapsparken 
konden worden aangelegd 
en landhuizen of villa's 
konden worden gebouwd 
van waaruit men een mooi 
uitzicht had op de omge-
ving.
Zó ontstonden in de loop 
der jaren: Egheria (1908) 

en 't Kruisselt ( 1921) gesticht door de Almelose fabrikantenfamilies Ten Cate en van 
Wulfften Palthe en de Enschedese familie Blijdenstein lieten de buitenplaatsen het Nije 
huss (1923), ‘t Hakenberg (1927), 't Bekspring ( 1937) en de Snippert ( 1932) aanleggen, 
terwijl de Oldenzaalse familie Gelderman investeerde in de Haar, Kalheupink, Scholten-
haar, de Hulst en de Poortbulten.
De aanleg en exploitatie van deze buitenplaatsen betekende niet alleen een ander soort 
werkgelegenheid maar ook een verfraaiing van het medio 1900 nog relatief kale en 
woeste landschap in Twente. Toen echter de Twentse textielindustrie in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw instortte kwamen ook de landgoederen in een ander daglicht te 
staan.
Een aantal landgoedeigenaren is het gelukt om hun bezit nog steeds te kunnen beheren 
– zij het met subsidies en de 
verplichting het grotendeels 
open te stellen voor iedereen 
– maar anderen zagen zich 
genoodzaakt om hun bezit 
over te dragen aan bv. Na-
tuurmonumenten, Landschap 
Overijssel, de Regio Twente of 
zij brachten het onder in een 
aparte stichting. Op deze wijze 
bleven gelukkig de landgoede-
ren in stand en kunnen we met 
z'n allen nu nog genieten van de 
fraaie natuur rond deze voormalige ( industriële ) buitenplaatsen, die in de loop van de 
tijd ook soms een andere bestemming kregen. Daarover later meer in deze rubriek maar 
allereerst dit meer algemene inleidende verhaaltje over de geschiedenis van ons rijke 
omgeving !  Geniet er van !

- Tonnie Bekke -

Villa "Het Kruiselt"  ± 1930

Het Nije Huss  ± 1930
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Landleven Fietstocht zondag 15 september in De Lutte
Op zondag 15 september a.s. organiseert 
Tourist info De Lutte haar jaarlijkse Land-
leven Fietstocht door het aantrekkelijke 
landelijke buitengebied in het stroomdal 
van de meanderende Dinkel.

De route met een lengte van circa 25 
kilometer passeert een aantal keren de 
Dinkel en doorkruist via binnenwegen 
en bospaden, prachtige landgoederen. 
De deelnemers maken kennis met het 

rijke en afwisselende landleven van de omgeving tussen De Lutte en Losser. U bezoekt 
Erve Kraesgenberg waar deze zondag de plantenbeurs Groei en Bloei wordt gehouden. 
In het centrum van Losser is er de mogelijkheid om de Martinustoren te beklimmen, ook 
bezoekt u tijdens de route een fruitboerderij. 
De route gaat verder door het Haagse Bos en er is gelegenheid tot het bezichtigen van 
een kinderboerderij en cadeauwinkel de Gildehof, waar prachtige kunstwerken van 
bewoners te bewonderen zijn. Verder gaan we naar een landgoedboerderij met een 
bijbehorende moestuincomplex. Aan het eind van de tocht kunnen de deelnemers ken-
nismaken met de nieuwe jeu de boulesbaan in De Lutte.

Onderweg kunt u genieten van koffie met gebak, een warme hap in een horecagelegen-
heid en diverse proeverijen bij de boerderijen op de route.
De prijs is € 16,50 per volwassene en € 12,50 voor kinderen. U kunt starten tussen 10.00 
en 13.00 uur vanaf Tourist Info De Lutte Plechelmusstraat 14. Graag vooraf aanmelden 
op telefoonnummer 0541-551160 of via www.vvvdinkeldal.nl

Verschijningsdata 't Luutke 2013

Uitgave Periode Kopie aanleveren voor
13 14 September 2013 t/m 4 Oktober 2013 Woensdag 4 September 2013
14 5 Oktober 2013 t/m 25 Oktober 2013 Woensdag 25 September 2013
15 26 Oktober 2013 t/m 15 November 2013 Woensdag 16 Oktober 2013
16 16 November 2013 t/m 6 December 2013 Woensdag 6 November 2013
17 7 December 2013 t/m 27 December 2013 Woensdag 27 November 2013
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Handicap.nl dankt alle collectanten 
en gulle gevers in De Lutte.

Handicap.nl is 
de fondsen-
wervingsor-
ganisatie van 
de Algemene 
Nederlandse 
Gehandicap-
ten Organi-
satie (Ango). 

Deze hield in de week van 17 t/m 22 juni 
2013 haar jaarlijkse nationale collecte voor 
mensen met een handicap of chronische 
ziekte.
 
De opbrengst van de collecte in De Lutte was 
totaal € 1.037,97.
Marion Nijhuis

Leden zijactief
Op 10 sep-
tember begint 
weer opening 
van het sei-
zoen.
Deze avond 
beginnen wij 
on 19.00 uur 
in de kerk en 

aansluitend een Bingo avond
Wij hopen dat iedereen weer vol enthousi-
asme begint aan het seizoen.
Hierbij vermelden we ook al dat op 25 sep-
tember Regio Zijactief een avond organiseert 
bij de hutten in Rossum.
Deze avond is voor leden maar ook voor  niet 
leden. Verder informatie komt nog.
 
Noteer deze avonden vast. Het bestuur 
zien jullie met goede zin terug op de eerste 
Ledenavond.

Zeer verheugend is het feit dat al 
enkele maanden de terrassen van de 

horeca/ijssalon in het dorpscentrum vol 
zitten met veel toeristen maar ook eigen 
inwoners. Economisch en de werkge-
legenheid varen er wel bij in ons dorp. 
Keerzijde echter! Het is ook logisch dat 
daarmee ook veel fietsen en andere 
voertuigen geparkeerd moeten wor-
den. Toch zie je vaak dat het kerkplein 
nagenoeg leeg is en het pleintje onder 
de bomen bomvol staat met fietsen. 
Probleem? Nee eigenlijk niet. Maar als 
er ook auto’s op het zwaar beproefde 
grasveldje worden geparkeerd verwacht 
je dat de bestuurders van die auto’s 
door de horeca-uitbater daarop geat-
tendeerd worden. De oude eiken en het 
eronder liggende gras hebben vorig jaar 
een revitalisatie ondergaan. Ze hebben 
het zwaar. Laten we samen proberen in 
ieder geval de oude eiken overeind te 
houden.  Met de heerlijke drukte in ons 
toeristische dorp weten de buurdorpen 
dit te benutten door hun activiteiten/
festiviteiten aan te kondigen. Dit gebeurt 
dan op borden, vlaggen, schilden en ove-
rige reclame-uitingen. Soms een mooi 
bord maar het staat dan weer zo scheef 
als wat. Maar ook oerlelijke borden met 
een evenement waar nog nooit iemand 
van heeft gehoord. Ook voor de omlig-
gende plaatsen geldt de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de informatiezuil 
op het evenemententerrein. Ze hoeven 
alleen maar een tekst aan te leveren. De 
informatiezuil voorziet al  jaren in de be-
hoefte. Waar veel plaatsen/gemeenten 
nog tobben met elektronische borden is 
deze informatieduiding, op een A-locatie 
in De Lutte een prima aanvulling, naast 
de sociale media, op het Luutke. 

- Scribent
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
Zondag	  25	  	  augustus	  
09.00	  uur	   	   :	  	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  	  dhr.	  C.	  Hamers	  
Lectrice	   	  	   :	  	  mevr.	  E.Pross	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  	  Mirthe	  Rolink	  en	  Roman	  olde	  Nordkamp  
Collecte      :  2e Collecte voor de MIVA 
    (Missie verkeersmiddelen actie)   
	  
Woensdag	  28	  augustus	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  1	  september	   	  
09.00	  uur	   	   :	  	  Eucharistieviering	  	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  	  Vicaris	  R.	  Cornelissen	  
Lectrice	   	  	   :	  	  mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  	  Elleke	  en	  Maartje	  Visschedijk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Dinsdag	  3	  september	   	   	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  4	  september	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  6	  september	  	   	  	  :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Zaterdag	  7	  september	  
19.00	  uur	   	   :	  Themaviering	  “Wat	  bezielt	  je”	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
Voorganger	  	   :	  mevr.	  I.	  Onland	  
	  
Zondag	  8	  september:	  	  Ziekenzondag	  
09.00	  uur	   	   :	  	  Eucharistieviering	  	  m.m.v.	  het	  koor	  uit	  Beuningen	  
Voorganger	  	  	   :	  	  Pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   :	  	  mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  	  Bart	  Leferink	  en	  	  Sander	  Olde	  Rikkert	  
Collecte	   	  	  	  	  	  	  :	  	  2e	  collecte	  voor	  uitstapje	  misdienaars	  
	  
Woensdag	  11	  september	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  13	  september	   	   	   :	  08.30	  uur	  Viering	  
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Misintenties	  
Zondag	  25	  augustus:	  
Fien	  Bosch-‐Wekking,	  Jan	  Volker,	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  Ouders	  Lentfert-‐
Siegerink,	  Dinie	  Morsink,	  Bernard	  Hampsink,	  Frans	  Maseland,	  Frans	  Koertshuis,	  
Ouders	  Dierselhuis-‐Bosch,	  Hennie	  Vaneker,	  Diny	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Joke	  en	  Jos,	  	  
Herman	  Koertshuis,	  Sieny	  Kienhuis-‐ter	  Brake,	  Lenie	  Tijhuis-‐Rosink.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Ouders	  Zwijnenberg-‐Nijhuis,	  Mien	  en	  Marie	  Olde	  Hanhof,	  Truus	  Visschedijk-‐
Notkamp,	  Ouders	  Schurink-‐Gras,	  	  Niek	  Poort,	  Wies	  Scheper-‐Rikmanspoel,	  	  
Truus	  en	  Hendrik	  Schasfoort-‐Nijhuis,	  Theo	  van	  de	  Berg,	  Bernard	  en	  Annie	  van	  
Langen-‐Koertshuis,	  Pater	  Jan	  Schrader.	  
	  
Zondag	  1	  september:	  
Guus	  Christoffel,	  Ouders	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Dinie	  Morsink,	  Marie	  Bulter-‐
groote	  Beverborg,	  Echtpaar	  Welhuis-‐Westerik,	  Cato	  Alberink-‐Bartelink	  (Past.	  
Geerdinkstraat),	  Johnny	  Punt,	  Ouders	  Gieslink-‐Frielinck,	  	  Jan	  Heijdens,	  Diny	  
Nijhuis-‐Averkamp,	  Joke	  en	  jos,	  	  Sieny	  Kienhuis-‐ter	  Brake,	  Lenie	  Tijhuis-‐Rosink.	  	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Jan	  Wonniger,	  Bernard	  Visschedijk,	  Jan	  Notkamp,	  
Lies	  en	  Jan	  Olde	  Nordkamp.	  
	  
Zondag	  8	  september:	  
Herman	  Weusthof,	  Liesbeth	  Wigger-‐Rakel,	  Gerrit	  Koehorst,	  Gerrit	  Nijhuis,	  
Jan	  Volker,	  Dinie	  Morsink,	  Hendrik	  	  Brookhuis,	  Sieny	  Kienhuis-‐ter	  Brake,	  	  
Lenie	  Tijhuis-‐Rosink,	  Herman	  Koertshuis,	  Marinus	  Poorthuis.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Johan	  en	  Marietje	  Nijhuis-‐van	  Langen,	  Hendrik	  Kristen,	  Henk	  Nijhuis,	  Echtpaar	  
van	  Benthem-‐Reijmer,	  Ine	  Nijhuis-‐Wigger,	  Gerard	  Notkamp.	  
	  
Overleden	  
Sieny	  Kienhuis-‐ter	  Brake,	  Pastoor	  Rudingpad	  4.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  65	  jaar	  
Lenie	  Tijhuis-‐Rosink,	  Het	  Haverkotte	  24.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  95	  jaar	  
Gerrit	  Weusthof,	  Appelvinkstraat	  5.	  Op	  de	  leeftijd	  83	  jaar	  
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Pastor	  Praat:	  
Moeder	  Godsdag	  
Onlangs	  hebben	  we	  Maria	  Hemelvaart	  gevierd,	  	  een	  dag	  die	  in	  mijn	  jeugd	  als	  een	  
soort	  mijlpaal	  werd	  ervaren,	  want	  op	  die	  dag	  moest	  de	  rogge	  van	  het	  land	  zijn	  
om	  het	  eerste	  knollenzaad	  toe	  te	  vertrouwen	  aan	  de	  aarde.	  Het	  zaaien	  na	  	  die	  
datum	  leverde	  geen	  goede	  knollenoogst	  meer	  op	  voor	  het	  najaar.	  In	  die	  tijd	  
werd	  die	  feestdag	  nog	  als	  zondag	  gevierd,	  er	  was	  nog	  tijd	  om	  stil	  te	  staan	  bij	  het	  
geloofsgeheim,	  n.l.	  dat	  God	  zijn	  schepping,	  zijn	  kostbare	  mensen,	  niet	  verloren	  
laat	  gaan,	  maar	  opneemt	  in	  zijn	  eeuwig	  voortbestaan.	  Met	  Maria	  Hemelvaart	  wil	  
de	  Kerk	  tot	  uitdrukking	  brengen,	  dat	  het	  leven	  van	  deze	  kostbare	  vrouw	  uit	  de	  
geschiedenis	  met	  “huid	  en	  haar”	  een	  plek	  in	  de	  hemel	  heeft	  verdiend.	  Door	  haar	  
trouw	  en	  eenvoud	  bracht	  zij	  in	  haar	  aardse	  leven	  al	  een	  stukje	  hemel	  op	  aarde.	  
Zij	  tilde	  door	  haar	  leven	  de	  aarde	  een	  beetje	  omhoog	  uit	  het	  slijk	  van	  hoogmoed	  
en	  eigenwaan.	  Een	  vrouw	  die	  met	  beide	  benen	  op	  de	  grond	  stond,	  maar	  ook	  het	  
contact	  met	  de	  andere	  werkelijkheid,	  de	  droom	  van	  God,	  in	  stand	  hield.	  Een	  
perfecte	  vrouw	  die	  hemel	  en	  aarde	  met	  elkaar	  verbond.	  Of	  onze	  ouders	  er	  ook	  
zulke	  woorden	  aan	  de	  feestdag	  gaven	  durf	  ik	  niet	  te	  zeggen,	  maar	  ongetwijfeld	  
was	  Maria	  voor	  hen	  een	  groot	  voorbeeld,	  een	  icoon	  van	  een	  gelovig	  en	  
dienstbaar	  bestaan,	  dienstbaar	  aan	  God	  en	  de	  medemens.	  In	  elk	  geval	  namen	  zij	  
de	  tijd	  om	  God	  te	  danken	  voor	  deze	  vrouw,	  dit	  levend	  voorbeeld	  van	  een	  
gelovige,	  een	  moeder	  naar	  Gods	  hart.	  

pastor	  Jan	  Kerkhof	  Jonkman	  	  
	  
Uitnodiging	  
Het	  bestuur	  en	  pastoraal	  team	  van	  de	  parochie	  Lumen	  Christi	  nodigen	  u	  van	  
harte	  uit	  voor	  de	  installatieviering	  van:	  	  Pastoor	  Theo	  Munsterhuis	  op	  zondag	  
8	  september,	  aanvang	  10.30	  uur	  in	  het	  Eucharistisch	  Centrum	  van	  de	  parochie	  
Lumen	  Christi	  de	  H.	  Nicolaaskerk	  te	  Denekamp.	  Vicaris	  Ronald	  Cornelissen	  zal	  
samen	  	  met	  het	  pastoraal	  team	  voorgaan	  in	  deze	  Eucharistieviering,	  waaraan	  
het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  van	  de	  locatie	  De	  Lutte	  muzikaal	  zal	  meewerken.	  Na	  
de	  viering	  kunt	  u	  persoonlijk	  kennismaken	  met	  Theo	  Munsterhuis	  onder	  het	  
genot	  van	  een	  kopje	  koffie.	  	  We	  nodigen	  u	  uit	  om	  hierbij	  aanwezig	  te	  zijn.	  

Bestuur	  en	  pastoraal	  team	  Lumen	  Christi	  
	  

Nationale	  Ziekenzondag	  
In	  het	  weekend	  van	  7	  en	  8	  september	  vieren	  we	  ziekenzondag.	  Op	  
zaterdagavond	  is	  er	  om	  19:00	  uur	  en	  zondagmorgen	  om	  9:00	  uur	  een	  viering	  
waarin	  aandacht	  is	  voor	  de	  zieken	  en	  ouderen	  uit	  onze	  parochie.	  	  
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Zondagmorgen	  tijdens	  de	  viering	  zal	  het	  koor	  uit	  Beuningen	  de	  zang	  verzorgen.	  
Na	  afloop	  van	  de	  vieringen	  is	  er	  gelegenheid	  een	  kopje	  koffie/	  thee	  te	  drinken	  in	  
het	  parochiecentrum.	  Indien	  men	  vervoer	  nodig	  heeft	  kan	  men	  contact	  
opnemen	  met	  het	  parochiesecretariaat.	  Tel	  551203	  

Zonnebloem	  	  afd.	  De	  Lutte	  en	  werkgroep	  Diaconie	  
	  

Sint	  Plechelmus	  weer	  in	  volle	  pracht!	  
Sinds	  7	  Juli	  is	  hij	  weer	  in	  volle	  pracht	  te	  aanschouwen	  in	  onze	  parochiekerk:	  	  het	  
beeld	  van	  Sint	  Plechelmus!	  Ieder	  jaar	  bij	  het	  plaatsen	  van	  de	  kerststal	  gaat	  het	  
beeld	  van	  Sint	  Plechelmus	  
tijdelijk	  naar	  de	  sacristie,	  zo	  is	  
er	  voldoende	  ruimte	  voor	  de	  
grote	  kerststal	  die	  elke	  
kerstperiode	  in	  onze	  
parochiekerk	  zo	  sfeervol	  
opgesteld	  staat.	  Het	  beeld	  staat	  
dan	  gewoon	  op	  de	  grond	  en	  
net	  iets	  minder	  in	  het	  zicht.	  Zo	  
waren	  2	  ijverige	  dames	  hard	  
aan	  het	  werk	  om	  de	  sacristie	  
mooi	  schoon	  te	  maken.	  Helaas	  
zagen	  de	  dames	  al	  werkende	  
het	  beeld	  van	  onze	  
patroonheilige	  over	  het	  hoofd	  
met	  als	  gevolg	  Sint	  Plechelmus	  
in	  tientallen	  stukken!	  Gelukkig	  
is	  er	  in	  Enschede	  
beeldengieterij	  het	  Stiepeltje	  
en	  zij	  hebben	  met	  veel	  liefde,	  
geduld	  en	  vakmanschap	  onze	  
Sint	  Plechelmus	  volledig	  gerestaureerd.	  Deze	  ambachtelijke	  beeldengieterij	  is	  
vooral	  bekend	  om	  het	  vervaardigen	  van	  kerstgroepen,	  maar	  momenteel	  maken	  
zij	  ook	  veel	  replica’s	  van	  de	  bronzen	  corpussen	  op	  de	  vele	  landkruisen.	  Deze	  
replica’s	  komen	  dan	  op	  het	  landkruis	  zodat	  de	  diefstalgevoelige	  bronzen	  
corpussen	  een	  veilig	  plekje	  in	  de	  kerk	  kunnen	  krijgen.	  Het	  echtpaar	  Otte	  van	  het	  
Stiepeltje	  was	  op	  zondag	  7	  juli	  zelf	  aanwezig	  toen	  wij	  ons	  traditionele	  
Plechelmusfeest	  vierden	  en	  tevens	  de	  inzegening	  van	  het	  hernieuwde	  beeld.	  Wij	  
zijn	  hen	  veel	  dank	  verschuldigd	  voor	  het	  liefdevolle	  restaureren	  van	  onze	  Sint	  
Plechelmus!	  	  
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Op	  de	  foto	  is	  het	  resultaat	  te	  zien	  van	  de	  restauratie.	  We	  hopen	  dan	  ook	  dat	  Sint	  
Plechelmus	  nog	  lang	  in	  ons	  midden	  mag	  zijn	  en	  ons	  altijd	  tot	  steun	  en	  zegen!	  
	   Maria	  Wolbert-‐Closa	  Rodrigo	  voorzitter	  Locatieraad	  Sint	  Plechelmus	  
	  
Uitnodiging	  alleenstaanden	  
Nu	  de	  vakantieperiode	  weer	  ten	  einde	  is,	  beginnen	  wij	  ook	  weer	  met	  onze	  
bijeenkomsten.	  De	  eerste	  is	  op	  woensdag	  28	  augustus	  om	  14.00	  uur	  in	  het	  
parochiecentrum.	  Wij	  drinken	  eerst	  een	  kop	  koffie	  en	  daarna	  gaan	  we	  een	  
huifkartocht	  maken.	  Wij	  hebben	  Henk	  Nijhuis	  bereid	  gevonden	  om	  hieraan	  zijn	  
medewerking	  te	  verlenen.	  We	  rekenen	  op	  goed	  weer	  (niet	  te	  heet	  en	  niet	  te	  
koud).	  Wilt	  u	  zich	  opgeven	  voor	  deelname	  bij	  Miny	  Meijer,	  tel.	  551443,	  of	  bij	  
Annie	  Hollink,	  tel.	  552213.Tot	  28	  augustus.	  
	  
Opnieuw	  een	  voedselinzameling!	  	  
Al	  eerder	  	  werd	  U	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  om	  houdbaar	  voedsel	  mee	  te	  
brengen	  naar	  onze	  kerk.	  	  Dat	  was	  bestemd	  voor	  de	  Voedselbank	  Oost	  Twente	  	  in	  
Oldenzaal.	  	  En	  op	  dat	  verzoek	  is	  	  toen	  door	  U	  	  op	  een	  geweldige	  manier	  
gereageerd!	  Onze	  gedachte	  hierbij	  was,	  om	  deze	  inzameling	  twee	  keer	  in	  het	  
jaar	  te	  laten	  plaatsvinden,	  in	  alle	  zeven	  geloofsgemeenschappen	  van	  onze	  
parochie	  Lumen	  Christi.	  Want	  de	  hulpvraag	  aan	  de	  Voedselbank	  is	  niet	  
verminderd.	  Zo	  is	  de	  volgende	  inzameling	  hier	  in	  De	  Lutte	  in	  het	  weekend	  van	  7	  
en	  8	  september.	  	  	  U	  kunt	  dan	  achter	  in	  de	  kerk	  houdbaar	  voedsel	  neerleggen,	  
wanneer	  de	  weekendvieringen	  plaatsvinden.	  Maar	  dat	  kan	  ook	  al	  overdag,	  vanaf	  
de	  woensdag	  ervoor,	  en	  ook	  die	  hele	  zondag	  nog.	  (ook	  wasmiddelen	  zijn	  erg	  
gewenst!)	  	  Vanuit	  het	  Diaconaal	  Beraad	  van	  onze	  parochie	  hopen	  we	  dat	  U	  
opnieuw	  	  voedselproducten	  	  wil	  meebrengen	  	  voor	  gezinnen	  en	  alleenstaanden	  
die	  financieel	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  elke	  dag	  een	  volwaardige	  maaltijd	  op	  tafel	  te	  
zetten.	  	  Maar	  U	  hebt	  al	  eerder	  laten	  zien	  dat	  mogelijke	  vooroordelen	  over	  de	  
gebruikers	  van	  de	  Voedselbank	  dat	  niet	  in	  de	  weg	  staan.	  Dank	  alvast!	  	  	  
	  
Pastor	  Praat	  
	  

Secretariaat	  Locatie;	  De	  Lutte,	  Plechelmusstraat7,7587	  AL,	  De	  Lutte	  
Tel	  0541-‐55	  12	  03	  	  Email	  delutte@lumenchristi.nl	  

Openingstijden;	  dinsdag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  10.30	  uur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  woensdagavond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.30	  –	  20.30	  uur	  

Voor	  informatie	  kerkelijk	  huwelijk,	  ziekenbezoek	  pastores,	  ziekenzalving-‐ziekenzegening	  is	  
informatie	  te	  vinden	  op	  www.Lumenchristi.nl	  of	  

	  tel.	  0541-‐35	  35	  51	  	  (maandag	  t/m	  vrijdag	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  11.30	  uur)	  
Voor	  telefoonnummers	  en	  email	  adressen	  leden	  Pastoresteam	  www.lumenchristi.nl.	  

Voor	  dringende	  pastorale	  hulp	  buiten	  kantooruren	  06-‐57940901	  
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Beeldengieterij het Stiepeltje uit Enschede heeft met veel liefde, geduld 
en vakmanschap onze Sint Plechelmus volledig gerestaureerd.
Op de foto’s is te zien hoe het ongeveer in zijn werk is gegaan.
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